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NYHETSBREV - Tänkvärt inför älgjakten!
För väldigt många jägare är just älgjakten årets höjdpunkt. Nedan följer lite nyheter och tips som kan
vara värt att känna till inför kommande älgjakt:

§ 28 Jaktlagen – Varg kan skjutas i nödvärn
En nyhet från och med 1 juli i år är att om ett rovdjur skjuts med stöd av paragraf 28 ska händelsen
anmälas till länsstyrelsen och inte till polisen.
!!! Om du dödat ett rovdjur för att skydda dina tamdjur eller hund eller om du vill rapportera att du
haft ett angrepp på dina tamdjur eller hund ringer du:

Telefon 08-454 20 82 – gäller endast Värmlands län!!!
Hur ska då paragrafen tolkas i samband med jakt?
Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa svarar på ett antal fiktiva frågor, om vad hundägare och andra i
jaktlaget har rätt att göra för att skydda sina jakthundar vid rovdjursangrepp.
1. Jaktlaget jagar med löshund som kommer förbi mitt pass. Samtidigt dyker en varg upp med
tydlig kurs mot hunden. Får jag i detta läge skjuta vargen?
– Det beror på. Om det är ”uppenbart” att ett angrepp är ”omedelbart” förestående och du
tror att ägaren vill att du gör det kan du göra det, om du misslyckats med att skrämma bort
den. Här låter det inte som om det är så nära ett angrepp att kraven är uppfyllda.
2. Har det någon betydelse vem i jaktlaget som äger hunden?
– Ja, det är ägarens vilja som avgör om du kan skjuta vargen.
3. Grannarna jagar med stövare och jag ägnar mig åt smygjakt när drevet kommer in på mina
marker. När hunden är nära mig avbryts drevet av ett tjut och när jag springer dit har en varg
attackerat hunden. Kan jag då ingripa med hänvisning till paragraf 28 i jaktförordningen?
– Ja, om du tror att ägaren vill det.
Ola Wälimaa menar att frågorna och svaren ovan kan fungera som exempel, men att de inte ger en
heltäckande bild av vad paragraf 28 innebär. Därför hänvisas också till en tidigare publicerad text om
tillämpningen av paragraf 28, skriven av Ola Wälimaa,
http://svenskjakt.se/start/Nyheter/2013/06/jagareforbundets-jurist-om-paragraf-28/

Viltdata – www.viltdata.se
Det är endast i viltdata.se som du kan rapportera älgobs. Tänk på att du utöver älgobsen även kan
rapportera fällda älgar, deras vikt och ålder mm i samma datasystem. En annan fördel med viltdata är
att du kan sköta din rapportering som enskilt jaktlag, även om du jagar inom ett älgskötselområde
eller inom en sektion i en jaktklubb, vvo eller liknande. OBS! Detta är inte möjligt i Länsstyrelsens
webb-portal, älgdata.se. Där sker rapporteringen av fällda älgar endast på jaktområdesnivå, ex. på
älgskötselområdesnivå.
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Nytt i viltdata!
• All rapportering av älgobs & fällda älgar som ditt jaktlag lägger in i viltdata förs per automatik
över till Länsstyrelsens webb-portal en gång per dygn, detta oavsett om du jagar inom ett
älgskötselområde eller som registrerat licensområde eller motsvarande.
Hur ansluter man sig till viltdata?
• Det görs enklast genom att skicka ett mail. Skriv namnet på det län som jaktområdet ligger i
följt av @viltdata.se, ex. varmland@viltdata.se

Att tänka på vid jakt i vargrevir
Om du jagar i ett vargrevir gäller det att vara mycket uppmärksam på hur kalvandelen i populationen
ser ut. Ett vanligt misstag och en sak man kan råka ut för vid exempelvis en nyetablering av ett
vargrevir är att många ensamma vuxna hondjur kommer i pass. Kontentan blir, om man inte är
uppmärksam, att fler produktiva hondjur skjuts än vad som gjorts innan etableringen. Varför? Jo, de
kor som tidigare hade en kalv/ kalvar i släptåg kommer nu ensamma i pass och skjuts i tron att det är
kvigor. Förut hade de en livlina i form av sin kalv och hade därmed större chans att överleva. Använd
kalvskyttet som en tröghet i avskjutningen så ni inte skjuter för många produktiva hondjur. Risken är
annars att ni skjuter er älgjakt i sank för många år framöver.

Försäljning av viltkött – så mycket får en jägare sälja
Livsmedelsverket godkänner att varje jägare får sälja ”små mängder vilt och kött av vilt” till
privatpersoner, butiker, restauranger och vilthanteringsanläggningar utan särskilt tillstånd. Vad som
är ”små mängder” beror på om djuren säljs som oflådda hela kroppar eller som färdighängt styckat
kött. Enligt Livsmedelsverket gäller följande vid försäljning av viltkött:
1. 25 enheter storvilt och 10 000 småvilt (när du säljer urtagna hela djur med päls/fjäderdräkt)
Exempel: 25 enheter per jägare och år anses vara små mängder primärprodukter. Exempelvis
anses en vuxen älg vara 1 enhet. Ett rådjur 0,1 enheter och en dov- eller kronhjort är 0,33
enheter. 10 000 småvilt är också små mängder.
2. 1 enhet storvilt och 1000 småvilt (när du säljer kött)
Exempel: Färdigstyckat kött från sammanlagt 1 enhet storvilt anses vara små mängder och
tillåtet att sälja. 1 enhet storvilt motsvarar 1 vuxen älg. Det motsvarar också 2 älgkalvar, 3
hjortar, 4 hjortkalvar eller 10 rådjur. Kött från 1000 småvilt är små mängder.
Källa www.viltmat.nu & www.slv.se (Livsmedelsverket)

Önskar dig till sist en riktig ”skit jakt” i höst!
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Jaktvårdskonsulent Jägareförbundet Värmland-Örebro

